GOD. XIX.

BROJ

5

ČITLUK, RUJAN 2016. GODINE

P R E G L E D S A D R Ž A J A:

 OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o uvođenju zone posebnog prometnog ustroja
na lokalnim prometnicama u naseljima
Međugorje, Bijakovići i Vionica,
općina Čitluk (129).............................................122
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
uvođenju zone posebnog prometnog ustroja i
naknade za korištenje lokalnih prometnica u
naseljima Međugorje, Bijakovići i Vionica,
općina Čitluk (130).............................................122
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina
izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za
gradnju (131).......................................................123
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o komunalnom redu (132)...................................123
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o ustanovljenju i imenovanju članova Savjeta
Urbanističkog plana "MEĐUGORJE BIJAKOVIĆI" (133)..........................................124
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog
doprinosa - ekološke pristojbe (134)................124
ODLUKA kojom se odobrava plaćanje
financijskih sredstava na ime pomoći
nastradalima stanovnicima središnje Italije
pogođenim nedavnim potresom (135)................125
ODLUKA o davanju suglasnosti Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K
da može nastaviti postupak dodjele koncesija po
samoinicijativnim ponudama na parceli označenoj
kao k.č. 924/1 upisane u posjedovni list broj 68

K.O. Čitluk, temeljem zahtjeva Joze Vučića
iz Čitluka za sadnju smilja (136)........................125
ODLUKA o davanju suglasnosti na plan
preparcelacije za k.č. 46 K.O. Blatnica (137)....126
ODLUKA o davanju suglasnosti Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K
da može nastaviti postupak dodjele koncesija po
samoinicijativnim ponudama na parceli
označenoj kao k.č. 46 upisane u posjedovni list
broj 102 K.O. Blatnica (138)............................127
ODLUKA kojom se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Grge (Stipe) Milićević iz PotpoljaČitluk na građevnom zemljištu označenom
kao k.č. 1616/70 K.O. Čitluk (139)....................127
ODLUKA kojom se utvrđuje pravo vlasništva
u korist Gorana (Ivana) Bulić iz Blatnice na
građevnom zemljištu označenom kao k.č.
542/136 K.O. Blatnica (140)..............................128
ODLUKA o načinu i uvjetima raspolaganja
nekretnina u državnom vlasništvu (141).............128
ODLUKA o određivanju građevnog zemljišta
u državnom vlasništvu (142)...............................129
RJEŠENJE o razrješenju člana Školskog
odbora Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima ( 143)............................................130
RJEŠENJE o imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima (144).............................................131

________________________

rujan 2016.

SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

Broj 5 – Stranica 122

129

Na temelju članka 8. stavak 3., alineja
jedanaesta, podalineja peta, Zakona o načelima
lokalne samouprave ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), članka 2. i
članka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 6/06, 75/06,
44/07, 84/09 i 48/10), članka 4. stavak 2., članka
13. stavak 4., Zakona o cestama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 12/10 i 16/10), članka 6. Zakona o javnim
cestama
("Narodne
novine
Hercegovačkoneretvanske županije", broj: 1/02), kao i članka 17.
alineja jedanaesta i članka 27. točka 25. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj dana 01.
rujna 2016. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o
uvođenju zone posebnog prometnog ustroja
na lokalnim prometnicama u naseljima
Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina
Čitluk
Članak 1.
U Odluci o uvođenju zone posebnog
prometnog ustroja na lokalnim prometnicama u
naseljima, Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/13, 2/14, 3/15 i 4/16), u članak 4.,
stavak 1., Odluke mijenja se i glasi:
"Naknada iz članka 2. stavak 1. Odluke se
uplaćuje se na depozitni račun općine Čitluk broj:
3380002200014877, vrsta prihoda 722135, sa
koga bi se praznio na poseban općinski podračun
broj: 3381202253819941, Vinjeta - Naknada iz
zone posebnog prometnog ustroja, otvoren kod
UniCredit bank d.d.".
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/4-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. stavak 3., alineja
jedanaesta, podalineja peta, Zakona o načelima
lokalne samouprave ("Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), članka 2. i
članka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama
u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 6/06, 75/06,
44/07, 84/09 i 48/10), članka 4. stavak 2., članka
13. stavak 4., Zakona o cestama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 12/10 i 16/10), članka 6. Zakona o javnim
cestama
("Narodne
novine
Hercegovačkoneretvanske županije", broj: 1/02), kao i članka 17.
alineja jedanaesta i članka 27. točka 25. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj dana 01.
rujna 2016. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju
zone posebnog prometnog ustroja i naknade za
korištenje lokalnih prometnica u naseljima
Međugorje, Bijakovići i Vionica, općina Čitluk
Članak 1.
U Odluci o uvođenju zone posebnog
prometnog ustroja i naknade za korištenje lokalnih
prometnica u naseljima, Međugorje, Bijakovići i
Vionica, općina Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 4/16), u
članak 7., stavak 2., Odluke mijenja se i glasi:
Naknada iz prethodnoga stavka uplaćuje se
na depozitni račun općine Čitluk, broj:
3380002200014877, vrsta prihoda 722135, sa
koga bi se praznio na poseban općinski podračun
broj: 3381202253819941, Vinjeta - Naknada iz
zone posebnog prometnog ustroja, otvoren kod
UniCredit bank d.d.
Članak 2.
U članku 12. stavku 2., riječi: "ili teretnog
vozila", brišu se.
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Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/6-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/5-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Temeljem članka 45. Zakona o gradnji
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/13) i članka 27.
točka 2. i 25. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 01. rujna 2016. godine, d o n i j e l o
je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
postupku i uvjetima za legalizaciju
građevina izgrađenih bez pravomoćnog
odobrenja za gradnju
Članak 1.
U članku 7. Odluke o postupku i uvjetima
za legalizaciju građevina izgrađenih bez
pravomoćnog odobrenja za gradnju (“Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk”, broj: 1/14
i 4/15), (u daljnjem tekstu: Odluka), stavak 2., sa
alinejom prvom briše se.
Članak 2.
Ova odluka stupa danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".

________________________
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Na temelju članka 59. Zakona o
komunalnim djelatnostima ("Narodne novine
HNŽ",broj: 4/16), članka 27. točka 2. i 25., i članka
111. stavak 2. Statuta općine Čitluk ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,
6/08 i 3/13), Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 01. rujna 2016. godine, d o n i j e l o
je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu
Članak 1.
U članku 46. stavak 2. Odluke, iz riječi:
"pozornice" dodaje se tekst: "pokretne bazne
stanice".
Članak 2.
U članku 51. Odluke dodaje se novi stavak
2., koji glasi:
"U odobrenju koje izdaje nadležna
općinska služba iz članka 50. stavak 1. odluke
odrediti će se visina naknade za postavljanje
pokretne naprave na zemljištu na javnim
površinama koje nije u vlasništvu općine sukladno
posebnim općinskim odlukama ili rješenjem
općinskog načelnika.".
Članak 3.
Ova odluka stupa danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
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U istom članku stavak 2. mijenja se i glasi:

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/7-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

"Za tajnika Savjeta plana imenuje se
Tomislav Barišić, diplomirani pravnik.
Članak 2.
Ova odluka stupa danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

________________________

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/8-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
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Na temelju članka 25. Zakona o
prostornom planiranju i korištenju zemljišta na
razini FBiH ("Službene novine FBiH", broj: 2/06,
72/07, 32/08, 4/10 i 45/10), u svezi s odredbama
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji izrade planskih
dokumenata ("Službene novine FBiH", broj: 63/04
i 50/07), članka 27. točka 2. i 17. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka 9.
Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za
urbano područje naseljenih mjesta Međugorje i
Bijakovići ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 4/14), Općinsko vijeće Čitluk
na sjednici održanoj dana 01. rujna 2016. godine,
donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
ustanovljenju i imenovanju članova Savjeta
Urbanističkog plana "MEĐUGORJE BIJAKOVIĆI"
Članak 1.
U članku 2. Odluke o ustanovljenju i
imenovanju članova Savjeta Urbanističkog plana
"MEĐUGORJE - BIJAKOVIĆI" ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk", broj:
6/14), točka 2. mijenja se i glasi:
"2. Fra Ivan Ševo, član".

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. stavak 3. alineja
četvrta i članka 13. stavak 2., alineja četvrta,
Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH
("Službene novine FBiH", broj: 49/06), članka 15.
točka 4. Zakona o komunalnoj djelatnosti
("Narodne novine HNŽ", broj: 4/04), kao i članka
27. točka 2. i 7. i članka 111. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka 88.
stavak 2., članka 113. alineja treća, članaka 114.,
115. i 134. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/11), sukladno članku 9. točka 3.
Europske povelje o lokalnoj samoupravi, te
sukladno članku 4. Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o uvođenju (naplati) posebnog
komunalnog doprinosa - ekološke pristojbe
("Službeno glasilo Općinskog vijeća Čitluk", broj:
2/12, 3/12, 2/13, 3/13, 4/14 i 2/15), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 01. rujna
2016. godine, d o n i j e l o j e
OD L UKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O UVOĐENJU ( NAPLATI) POSEBNOG
KOMUNALNOG DOPRINOSA - EKOLOŠKE
PRISTOJBE
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Članak 1.

Članak 1.

U članku 6. stavak 1. Odluke o uvođenju
(naplati) posebnog komunalnog doprinosa ekološke pristojbe ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/15), dodaje se nova
četvrta alineja, koja glasi:

Odobrava
se
plaćanje
financijskih
sredstava iz posebnog općinskog podračuna broj:
3060022572654533, Poseban komunalni doprinos
- ekološka pristojba, u iznosu od 10.000,00 KM,
slovima (desettisućakonvertibilnihmaraka), na ime
pomoći nastradalima stanovnicima središnje Italije
pogođenim nedavnim potresom.

" - za humanitarnu pomoć u velikim
tragedijama, sukladno posebnoj odluci Općinskog
vijeća Čitluk.".
Članak 6. stavak 2. mijenja si i glasi:
"Sredstva prikupljena temeljem ovog
doprinosa utrošiti će se na području zona u kojima
je ista naplaćena a iznimno se u slučaju velikih
tragedija mogu koristiti u humanitarne svrhe i na
drugim područjima.".
Članak 2.

Članak 2.
Za izvršenje ove odluke zadužuje se
Općinski načelnik koji će sredstva uplatiti na račun
otvoren kod Crvenog križa i Pošta Republike Italije
i to:
Naziv:
Croce
Rossa
Italiana
in
collaborazione con Poste Italiane.
Svrha uplate: "Poste Italiane con Croce
Rossa Italiana – Terremoto Centro Italia".
IBAN: IT38R0760103000000000900050
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/9-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/10-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

________________________
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Na temelju 27. točka 7. i 25. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), i temeljem
prijedloga općinskog načelnika u svezi s Odlukom
Povjerenstva za ekološku pristojbu broj: 10/16 od
31.08.2016.godine za pomoć nastradalima u
središnjoj Italiji pogođeni nedavnim potresom,
Općinsko vijeće općine Čitluk na sjednici održanoj
dana 01. rujna 2016. godine d o n i j e l o j e

ODLUKU

136
Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13), te članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 6/05), Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/13 i 1/16)
i Strategije razvitka općine Čitluk 2008. do 2020.
godine („Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
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Čitluk“, broj: 6/08), Odluke Općinskog vijeća
Čitluk broj: 01-06-140/13-16, od
28. srpnja
2016.godine kojom je data suglasnost na plan
parcelacije broj:07-32-1275/16, od 21.07.2016.
godine kojom je cijepana matična parcela: k.č.
924/1, K.O. Čitluk, rješavajući po zahtjevima
podnesenim po samoinicijativnoj ponudi za dodjelu
koncesija na poljoprivrednom zemljištu u
državnom vlasništvu, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 01. rujna 2016 godine,
donosi
O D L U K U
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 924/1 upisane u
posjedovni list broj 68 K.O. Čitluk a sve na temelju
zahtjeva:
- Jozo Vučić, iz Čitluka za sadnju smilja
na površini do 5 (pet) ha, na rok do 10 (deset)
godina, temeljem zahtjeva broj:11-07-26-30592/15, od 05.01.2016.godine.
Podneseni zahtjev je u skladu sa prostornoplanskom
dokumentacijom
i
ekonomskim
interesom općine.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 90. stavak
4. alineja peta Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/11), Odluke o provođenju
Prostornog plana općine Čitluk za razdoblje od
2010. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/13 4/14,
5/15 i 4/16) i Strategije razvitka općine Čitluk
2008. - 2020. godine („Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk“, broj: 6/08), rješavajući po
zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede HNŽ/K, Općinsko vijeće Čitluk na
sjednici održanoj dana 01. rujna 2016. godine,
donosi
O D L U K U
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost na
plan preparcelacije za k.č. 46 K.O. Blatnica,
prikazano na prijedlogu plana preparcelacije broj:
07-32-1447/16, od 26.08.2016. godine, urađeno od
strane Općinske službe za geodetske i imovinsko
pravne poslove općine Čitluk.
II.
Parcele nastale planom preparcelacije, iz
točke I. ove odluke, postaju sastavni dio Programa
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u
državnom vlasništvu za područje općine Čitluk
2015.-2020. i iste su usklađene sa prostornoplanskom
dokumentacijom
i
ekonomskim
interesom općine Čitluk.
III.

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/11-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Narodne novine HNŽ", broj: 1/13), članka 27.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/12-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

rujan 2016.
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Na temelju članka 8. Zakona o
koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije
("Službene novine HNŽ", broj: 1/13), te članka 27.
točka 7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Odluke o
provođenju Prostornog plana općine Čitluk za
razdoblje od 2010. do 2020. godine ("Službeno
glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk“, broj: 7/13,
4/14, 5/15 i 1/16) i Strategije razvitka općine Čitluk
2008. do 2020. godine ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 6/08),
Odluke Općinskog vijeća Čitluk broj: 01-06159/12-16, od 01. rujna 2016. godine kojom je data
suglasnost na plan preparcelacije broj: 07-321447/16, od 26.08.2016. godine, kojom je cijepana
matična parcela: k.č. 46, K.O.Blatnica, rješavajući
po zahtjevima podnesenim po samoinicijativnoj
ponudi za dodjelu koncesija na poljoprivrednom
zemljištu u državnom vlasništvu, Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 01. rujna 2016.
godine, d o n o s i

temeljem zahtjeva broj: 11-07-26-155-2/16, od
09.02.2016. godine;
- Veselko Bevanda, iz Blatnice za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha, na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj: 11-07-263072-2/15, od 11.12.2015. godine.
Podneseni zahtjevi su u skladu sa prostornoplanskom
dokumentacijom
i
ekonomskim
interesom općine Čitluk.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/13-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

ODLUKU

________________________
I.
Općinsko vijeće Čitluk daje suglasnost
Ministarstvu
poljoprivrede,
šumarstva
i
vodoprivrede HNŽ/K da može nastaviti postupak
dodjele koncesija po samoinicijativnim ponudama
na parceli označenoj kao k.č. 46 upisane u
posjedovni list broj 102 K.O. Blatnica, a sve na
temelju zahtjeva:
- Martin Tolj, iz Čitluka za sadnju smilja na
površini do 5 (pet) ha, na rok do 10 (deset) godina,
temeljem zahtjeva broj:11-07-26-96-2/16, od
25.01.2016.godine;
- Nikola Tolj, iz Blatnice za sadnju smilja na
površini do 5 (pet) ha, na rok do 10 (deset) godina,
temeljem zahtjeva broj:11-07-26-431-2/16, od
01.04.2016. godine;
- Jozo Sušac, iz Blatnice za sadnju smilja na
površini do 5 (pet) ha, na rok do 10 (deset) godina,
temeljem zahtjeva broj:11-07-26-156-2/16, od
09.02.2016. godine;
- Josip Gagro, iz G.V.Ograđenika za sadnju
smilja na površini do 5 (pet) ha, na rok do 10
(deset) godina, temeljem zahtjeva broj: 11-07-26166-2/16, od 10.02.2016.godine;
- Vlado Sušac, iz Blatnice za sadnju smilja na
površini do 5(pet) ha, na rok do 10 (deset) godina,
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Na temelju članka 61. Zakona o građevnom
zemljištu ("Službene novine F BiH"; broj: 25/03 i
67/05), članka 21. stavak 2., članka 27. točaka 2. i
7. i članka 111. stavak 3. Statuta općine Čitluk
("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk"; broj: 2/08, 6/08 i 3/13), te članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 1/02, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Grge (Stipe)
Milićević iz Potpolja - Čitluk, za utvrđivanje prava
vlasništva na građevnom zemljištu na kojem je
izgrađen stambeni objekt bez prava korištenja radi
građenja, Općinsko vijeće Čitluk na sjednici
održanoj dana 01. rujna 2016. godine, d o n i j e l o
je
RJEŠENJE
1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 1616/70 K.O. Čitluk (stari premjer) u površini

rujan 2016.
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od 1523 m2, što odgovara po novom premjeru k.č.
1611/10 u površini od 1523 m2 K.O. Potpolje,
utvrđuje se pravo vlasništva u korist Grge (Stipe)
Milićević iz Potpolja-Čitluk, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Grgo (Stipe) Milićević iz Potpolja Čitluk dužan je platiti naknadu za dodijeljeno
građevno zemljište površine 1523 m2, iznos od 8,oo
KM/m2, uvećan za 30% na ime legalizacije, što
ukupno iznosi 15.840,oo KM (petnaesttisućaosamstotinačetrdeset konvertibilnih maraka), na
račun
Općinskog
vijeća
Čitluk
broj:
3380002200014877, kod UniCredit banke, odmah
po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, Zemljišno-knjižni
ured Općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Grge (Stipe) Milićević iz
Potpolja-Čitluk sa dijelom 1/1, uz istovremeno
brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Grgo (Stipe) Milićević iz Potpolja Čitluk, dužan je na ime troškova postupka uplatiti
iznos od 340,oo KM na račun Općinskog vijeća
Čitluk, broj: 3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/14-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.
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stambeni objekt bez prava korištenja radi građenja,
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
01. rujna 2016. godine, d o n i j e l o j e

RJEŠENJE

1. Na građevnom zemljištu označenom kao
k.č. 542/136 K.O. Blatnica (stari premjer) u
površini od 800 m2, što odgovara po novom
premjeru k.č. 2827/5 u površini od 800 m2 K.O.
Blatnica, utvrđuje se pravo vlasništva u korist
Gorana (Ivana) Bulić iz Blatnice, kao graditelja
stambenog objekta izgrađenog na tom zemljištu.
2. Goran (Ivana) Bulić iz Blatnice dužan je
platiti naknadu za dodijeljeno građevno zemljište
površine 800 m2, iznos od 8,oo KM/m2, uvećan za
30% na ime legalizacije, što ukupno iznosi
8.320,oo
KM
(osamtisućatristotinedvadeset
konvertibilnih maraka), na račun Općinskog vijeća
Čitluk broj: 3380002200014877, kod UniCredit
banke, odmah po primitku Rješenja.
3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja
po pravomoćnosti ovog rješenja, Zemljišno-knjižni
ured Općinskog suda Mostar, izvršit će uknjižbu
prava vlasništva u korist Gorana (Ivana) Bulić iz
Blatnice sa dijelom 1/1, uz istovremeno brisanje
ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
4. Goran (Ivana) Bulić iz Blatnice, dužan
je na ime troškova postupka uplatiti iznos od
340,oo KM na račun Općinskog vijeća Čitluk, broj:
3380002200014877.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

________________________
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Na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu ("Službene novine F BiH",
broj: 25/03 i 67/05), članka 21. stavak 2., članka
27. točaka 2. i 7. i članka 111. stavak 3. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk"; broj: 2/08, 6/08 i 3/13), članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele građevnog
zemljišta iz društvenog vlasništva u svrhu gradnje
objekata trajnog karaktera ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk"; broj: 1/02, 4/02 i
8/13), rješavajući po zahtjevu Gorana (Ivana) Bulić
iz Blatnice, za utvrđivanje prava vlasništva na
građevnom zemljištu na kojem je izgrađen

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/15-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Na temelju članka 363. i članka 364.
Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine
FBiH", broj: 66/13, 100/13), članka 44., 45., i 46

rujan 2016.

Zakona o građevnom zemljištu FBiH ("Službene
novine FBiH", broj: 25/03,16/04 i 67/05), članka 3.
Pravilnika o postupku javnog natječaja za
raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH,
županija, općina i gradova ("Službene novine
FBiH",broj:17/14), članka 111. a u svezi članka 27.
Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog
vijeća općine Čitluk", broj: 2/08,6/08 i 3/13)
Općinsko vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana
01. rujna 2016. godine, d o n i j e l o j e

ODLUKU
o načinu i uvjetima raspolaganja nekretnina u
državnom vlasništvu

Način raspolaganja

Članak 1.

Nekretnine se daju na prodaju, a označene su kao:
-Lokalitet "Gospodarska zona Tromeđa"
K.O.Međugorje-k.č. 16/1 (novi premjer), 1/1418 (stari premjer),
površine 4210 m2 ;
Početna cijena
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Članak 2.

Početna prodajna tržišna cijena m2 nekretnine
nakon mišljenja sudskog vještaka odgovarajuće
struke iznosi:
-za lokalitet "Gospodarska zona Tromeđa"
K.O.Međugorje 17,00 KM/m2;

odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene
isprave kojim će se regulirati način plaćanja.
Kupac preuzima obvezu plaćanja troškova
postupka i notarski obrađenih isprava.
Članak 5.
Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed
kupcu
Sudionik čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija,
nakon što zaključi ugovor u formi notarski
obrađene isprave, te izvrši uplatu cjelokupnog
kupoprodajnog iznosa cijene nekretnine kako je
ugovorom određeno, pristupa se predaji u posjed,
najdalje u roku od osam (8) dana, o čemu će se
sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i
prodavatelja nekretnine.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/16-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

Članak 3.
Način polaganja kapare
Da bi se ostvarilo pravo učešća na javno
nadmetanje potrebno je uplatiti 10 % od početne
cijene lokacije na depozitni račun UniCredit banke
d.d. broj 3380002200014877 (vrsta prihoda
723139).
Sudionik javnog nadmetanja dužan je predočiti
dokaz o položenoj kapari Povjerenstvu za
provođenje postupka javnog nadmetanja na dan
prije održavanja javnog nadmetanja.
Kapara ne može biti manja od 1.000,00 KM, a niti
viša od 50.000,00 KM.
Članak 4.
Način i uvjet plaćanja kupoprodajne cijene
Sudionik javnog nadmetanja čija je ponuda
utvrđena kao najpovoljnija nakon potpisivanja
zapisnika sa javnog nadmetanja, zaključuje

________________________
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Na temelju članka 6.14. 44. 76. i 78.
Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i
Hercegovine, ("Službene novine FBiH", broj:
25/03, 67/05), članka 8. stavak 3. točke 8, a u svezi
članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave,
("Službene novine FBiH", broj: 49/06) i članka
111. a u svezi članka 27. točka 2. i 7. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće na sjednici održanoj dana 01. rujna 2016.
godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU
o određivanju građevnog
zemljišta u državnom vlasništvu

rujan 2016.
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Članak 1.
Ovom odlukom u skladu sa Prostornim
planom općine Čitluk ("Službeno glasilo
Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 7/13),
određuje se građevno zemljište na dijelu područja
općine Čitluk, točnije na dijelu prostora
obuhvaćeno u K.O. Podpolje.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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Članak 2.
Građevnim zemljištem određuju se
nekretnina označene kao:
a.) lokalitet „DUBRAVA“ K.O. Podpolje
- k.č. 1864/5 (novi premjer) K.O.Podpolje,
k.č. 1614/72 (stari premjer) K.O.Čitluk,
površine 1208 m2;
Članak 3.
Sastavni dio ove odluke je kopija
katastarskog plana u kojoj je ucrtana parcela
obuhvaćena ovom odlukom.
Članak 4.
Nalaže se Zemljišnoknjižnom uredu
Općinskog suda Mostar, odjel Čitluk, da temeljem
ove odluke u zemljišnim knjigama upiše pravo
vlasništva na predmetnoj nekretnini u korist Općine
Čitluk, Trg žrtava Domovinskog rata 1, ID
broj:4227147160002, sa dijelom 1/1.
Također na nekretnini iz članku 2. ove
odluke u zemljišnim knjigama i katastarskom
operatu izvršiti će se upis promjena kulture i to
umjesto postojeće kulture upisati će se gradilište.
Članak 5.
Na nekretnini iz članka 2. ove odluke mogu
se graditi građevine samo pod uvjetom određenim
zakonom i propisima koje u okviru svojih prava i
dužnosti donosi Općina.
Članak 6.
Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenom glasilu
Općinskog vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/17-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine

Na temelju članka 104a. Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HNŽ",
broj: 5/00, 4/04, 5/04 I 1/14), te članka 111.stavak
3., a u svezi s člankom 27. točka 18. Statuta općine
Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine
Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko vijeće
Čitluk na sjednici održanoj dana 01. rujna 2016.
godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Školskog odbora
Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima
Članak 1.
Mira Sivrić, predstavnica djelatnika u
Školskom odboru Osnovne škole Bijakovići u
Bijakovićima, razrješuje se dužnosti zbog ostavke.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/2-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________

rujan 2016.
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Na temelju članka 104a. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine
HNŽ", broj: 5/00, 4/04, 5/04 i 1/14) , te članka 111.
stavak 3., a u svezi s člankom 27. točka 18. Statuta
općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća
općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Općinsko
vijeće Čitluk na sjednici održanoj dana 01. rujna
2016.godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Bijakovići u Bijakovićima
Članak 1.
Jasna Ćorić, predstavnica djelatnika,
imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne
škole Bijakovići u Bijakovićima.
Mandat imenovanoj traje do isteka mandata
članova koji su imenovani Rješenjem broj: 01-06 82/6-13 od 04. srpnja 2013. godine.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u "Službenom glasilu Općinskog
vijeća općine Čitluk".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK
-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

Broj: 01-06-159/3-16
Čitluk, 01. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća općine Čitluk
Marin Radišić, dipl.oec.,v.r.

________________________
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SLUŽBENO GLASILO OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ČITLUK

UTEMELJITELJ I IZDAVAČ:
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OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK
88260 ČITLUK, Trg žrtava Domovinskog rata 1

Čitluk, 30.09.2016.godine
Službeno glasilo izlazi prema potrebi.
Naklada 100 primjeraka.
Glavni i odgovorni urednici: Mario Rozić, dipl.iur. i Ivo Bevanda, dipl.iur.
Tel.:
036/ 640 - 525: 640-518
Fax:
036/ 640 - 537
E-mail: brotnjo@citluk.ba
tajnik.vijece@citluk.ba
Web: www.citluk.ba

Napomena:
Izdavač ne može preuzeti odgovornost za jezik službenih objava i oglasa koje
objavljujemo u ovom službenom glasilu.
Pozivamo sve one koji ih sastavljaju i upućuju javnosti da se suoče s obvezom
skrbi o hrvatskom jeziku kao službenom jeziku Hrvata u BiH.

